
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI -
13/06/2018

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito às 10:00 (dez) horas, na

Sala  de  Reuniões  do  Insttuto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  do

Município de Itataia – IPREVI, localizado à Avenida dos Expedicionários, nº 301,

Centro, ItataiaaRJ, deuase início a 06ª (sexta) Reunião Ordinária deste Comitê

de  Investmentos  a  COMINIPREVI,  no  exercício  vigente,  convocados  para  a

presente  reunião,  através  da  Carta/COMINIPREVI/007/2018.  Neste  ato

estveram presentes os seguintes servidores:  César Rodrigues Rocha,  Isaltna

Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares, Ana Cristna Faustno, Andréa

da Silva Lima, Edgar Soares de Aguiar e Alessandra Arantes Marques. A reunião

apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório

Mensal  de  Investmentos  –  Mês:  Maio/2018;  b)  Apresentação  do

Demonstratvo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Maio/2018;

c) Análise dos Fundos de Investmentos; d) Aprovação de APR para o mês de

Julho de 2018; e) Outros. A diretora presidente iniciou a reunião passando a

palavra  a  Gerente  Geral  da  Caixa  Econômica  Federal  Sra  Marzul  Aguida

Sant’ana de Almeida distribuiu aos membros do Comitê de investmentos as

lâminas  dos  Fundos:  Caixa  FI  Multmercado  RV  30  Longo  Prazo  e  Caixa  FI

alocação Macro Mult LP pediu que o comitê examinasse os fundos para uma

possível  aplicação.  A  diretora  presidente  informou  que  encaminham  para

análise da consultoria de Investmentos e com base nessas considerações da

Crédito e Mercado o comitê decide pela aprovação ou não no fundo. Dando

prosseguimento  a  Diretora  Presidente  do  IPREVI  Sra.  Alessandra  Arantes

Marques  realizou a entrega do Relatório Analítco dos investmentos do mês:

Maio/2018,  elaborado  pela  Empresa  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em

Investmentos.  Foi  demonstrado que no mês de Maio os recursos do IPREVI

foram  alocados  da  seguinte  forma:  Insttuição  Banco  do  Brasil  Gestão  de



Recursos  DTVM,  o  montante  de  R$  16.662.065,18  (dezesseis  milhões,

seiscentos e sessenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos),

Caixa Econômica Federal  o  montante de R$ 51.785.828,85 (cinquenta e um

milhões,  setecentos  e  oitenta  e  cinco  mil,  oitocentos  e  vinte  e  oito  reais  e

oitenta e cinco centavos),  Itaú Unibanco o valor  de R$ 11.454.536,53 (onze

milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais

e cinquenta e três centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 8.014.933,64 (oito

milhões,  quatorze  mil,  novecentos  e  trinta e  três  reais  e  sessenta  e quatro

centavos),  BEM  DTVM  (Adm.  Bradesco)  o  valor  de  R$  2.089.508,13  (dois

milhões,  oitenta e nove mil,  quinhentos  e oito reais  e  treze centavos),  BRB

DTVM (Adm.Infinity) o montante de R$ 5.042.503,23 (cinco milhões, quarenta e

dois  mil, quinhentos e três reais e vinte e três centavos), ICLA TRUST (Adm.

Banco Santos) o valor de R$ 81.543,52 (oitenta mil, quinhentos e quarenta  e

três reais e cinquenta e dois centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza o

montante  de  R$  74.567.941,95  (setenta  e  quatro  milhões,  quinhentos  e

sessenta  e  sete  mil,  novecentos  e  quarenta  e  um  reais  e  noventa  e  cinco

centavos),  sendo  78,10%  (setenta  e  oito  vírgula  dez  por  cento),  e  R$

20.562.977,13 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e

setenta  e  sete  reais  e  treze  centavos),  sendo  21,54%  (vinte  e  um  vírgula

cinquenta  e  quatro  por  cento)  em  Renda  Variável.  Dando  sequência,  foi

apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o  Demonstratvo  dos  Recursos

aplicados pelo IPREVI, competência a Maio/2018, assinado pela tesoureira Ana

Cristna  Faustno,  matrícula  1017  apresentando  um  valor  global  de  R$

95.481.206,83  (noventa  e  cinco  milhões,  quatrocentos  e  oitenta  e  um  mil,

duzentos  e seis  reais e oitenta e três centavos) evidenciando rentabilidade de

R$  a1.820.548,60  (menos  um  milhão,  oitocentos  e  vinte  mil,  quinhentos  e

quarenta e oito reais e sessenta centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal

da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investmentos demonstrando

que no fechamento de Maio a rentabilidade da carteira do Insttuto foi de a

1,88% (menos um vírgula oitenta e oito por cento) frente uma Meta Atuarial

para  o  mesmo  período  de  0,89%  (zero  vírgula  oitenta  e  nove  por  cento),

representando  assim um atngimento de a211,30% (menos duzentos  e  onze



vírgula  trinta  por  cento)  da  Meta  Atuarial.  A  rentabilidade  da  carteira  do

Insttuto no período acumulado foi de 1,97% (um vírgula noventa e sete por

cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 3,77% (três vírgula

setenta  e  sete  por  cento),  representando  assim um atngimento de 52,29%

(cinquenta e dois vírgula vinte e nove por cento) da Meta Atuarial. Quanto às

aplicações financeiras dos RPPS, diante dos últmos acontecimentos que terão

forte impacto no lado fiscal do setor público consolidado e após a realização de

reunião de nosso Comitê de Investmento, passamos a não mais recomendar

exposição ao vértce de longo prazo, representado pelo IMAaB Total, nem por

conta de diversificação. Contnuamos a considerar de 10% (dez por cento), a

exposição  em  fundos  de  investmento  em  ttulos  públicos  que  possuem  a

gestão do duraton, produto a ser acompanhado com a maior atenção. Para os

vértces  médios  (IMAaB  5,  IDkA  2A  e  IRFaM  Total)  recomendamos  uma

exposição de 25% (vinte e cinco por cento) e para os vértces de curto prazo,

representados pelos fundos DI, pelos referenciados no IRFMa1 e pelos CDB’s

aumentamos a alocação sugerida de 20% (vinte por cento), para 35% (trinta e

cinco por cento). A diretora informou que com as movimentações realizadas

esses ajustes já foram concretzados. Foi autorizado o resgate do montante de

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para custear o pagamento com despesas

administratvas e previdenciárias. Nada mais havendo a ser tratado no dia a Sra

Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.

Em  tempo:  Foram  apresentados  na  reunião  do  dia  21/02/2018,  o

credenciamento do Fundo Rio Bravo Investmentos Ltda, bem como na reunião

do dia 16/05/2018, foram apresentados os credenciamentos dos fundos Bram

Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S.A., Banco

Bradesco S.A., BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA,  Infinity

Asset Management Administração de Recursos Ltda, Itaú Unibanco S.A., Caixa

Econômica  Federal;  todos  foram  devidamente  analisados,  assinados  pelos

membros do Comitê de investmentos e arquivados, sem  registros dos devidos

credenciamentos nas atas nas datas mencionadas anteriormente.




